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Isz Amerikos
VOGĖ DEL VYRO

KIRMĖLĖ ISZCZIUL
PE KŪDIKIO

BONKUTE

PER ŠALDA
ISŽGIALBEJO JA RUSAI ATSPIRTĮ KRIMEJOJ

Motere Apvogė 16 Na
mu Idant Prigialbet Vy
rui Iszmoketi Skolas;

Likos Aresztavota

Atsigulė Szale
Vygeje

Jo
NėS Nelaimes

i.1 -■ ■ ■ >

Pittsburgh, Pa. — Palicija 
ana diena aresztavojo kokia tai 
Emilija Parsons, 44 metu už 
apipleszima net 16 namu in lai
ka keliolikos menesiu o kada 
palicija padare pas ja krata, i

, , , , . , 'kaimvnai nežinodami kas atsirado ten daugybe pavogtu da- v „
lyku kuriu verte daejo ant ke
liu tukstaneziu doleriu.

Jos vyras labai mažai už
dirbdavo ir jo algos neužtekda
vo ant iszmaitinimo szeimynos 
ir užmokėjimo randos ir skolų, 
kaip palicija vėliaus aažinojo, 
|ant galo tiek užaugo skolų kad 
jnotere nutarė prigialbet vyrui 
per apipleszinejima namu ir 
kremu. Motere naudojo sekanti 
būda: Kada ateidavo prie ko
kiu duriu pabaladodavo ir ka
da atidarydavo jai duris, už- 
klausdavo ji ar czionais gyvena 
kokia tai Mrs. Smith bet jeigu 
niekas neatidarydavo duriu o 
jos buvo neužrakintos tai inei- 
davo ir jeigu nieko nesirasdavo 
namie, tada nueidavo ant vir- 
szaus ir apipleszdavo kamba
rius nuo visokju brangenybių 
Čirba kas tik papuldavo in jos 
r kokas.

Ant galo užėjo in narna pali- 
tijanto kuris jau girdėjo apie 
motere kuri klausinėja apie 
“Mrs. Smith”, pradėjo ja 
kvosti ir ant galo nuveže ja in 
palioijos stoti kur ji prisipaži
no prie visko.

PcW Huron, Mich — Pasto- 
rio EvNnso įnotere tvirtina buk 
per savo Itarszta malda iszsi
gialbejo ji nuo nelaimes ir tai 
ne tik save bet ir kitas ypatas, 
kada radosi ant ežero. Motere 
su savo draugais insedo in val
ti ir nuplaukė ant ežero. Tame

Amerika Iszleidžia Po 
$131,600,000 Ant 

Dienos

SUGRAŽINO
PERLUS

Aplaike Paszialpa Del 
Szeimynos

Pittsfield, Pa. — Kada Mrs. 
Augusta Serenta nuėjo in sze- 
pa pasiimti pieno del kūdikio, 
rado ten trijų pėdu ilgio kir
mėlė vadinama “barszkutis”,i
cziulpdama sau malszei pieną, valtis sugedo o vejas pradėjo 
Motere sukliko matydama kir- juos neszti tolyn. Motere atsi- 
melia ir sugriuvo ant grindų klaupė valtyje ir pradėjo karsz- 

Japalpus. Ant riksmo subėgo

tiko o kirmėlė tuom laik dingo 
isz akiu.

Vyras, adbeges isz lauko ant 
kurio dirbo, negalėjo susikal
bėt su paezia nes toji isz persi- 
gandimo negalėjo prakalbėt ne 
žodelio. Po keliolikos minutu, 
kada motere atsipeikėjo, nuėjo 
pažiūrėti kūdikio gulinezio vy
geje ir vela sukliko. Vyras ad- 
|bego pažiūrėti ko vela jo mote
re persigando ir paregėjo kir- 
melia gulinezia szale kūdikio 
kcmalsziausia. Vyras užmusze 
kirmelia su kirviu nes bijojo 
szauti kad nesužeisti kūdikio.

tai melsti Dievo kad juos isz- 
gialbetu ir prisiunstu pagialba. 
Pakrasztinei sargai užtemino 
valti ir visus iszgialbejo. Mo- 
tere kalbėjo kad jeigu ne jos 
malda tai be abejones visi bu
tu pražuvę.

Turime Anglių Da 
Ant 5,000 Metu

300 Szeimynu Neteko 
Pastogių Per Tvana

Washington, D. C. — Vir- 
szininkas ministerijos kasyklų 
ana diena apgarsino buk Suy. 
Valstijose randasi anglių da 
ant kokiu penkių tukstaneziu 
metu ir nėra, reikalo idant bi
joti kad suszalsime netekia 
anglių. Praeita meta iszkasta 
650 milijonu tonu anglių.

Washington, D. C. — Apri- 
liaus menesyje valdžia iszleido 
ant visokiu kariszku projektu 
ir darbu 131,000,000 doleriu 
kožna diena arba keturis kar
tus dargiau ne kaip praeita me
ta tam paežiam laike.

Bet Uždavė Smarku Smūgi 
Vokiecziams Nuszaudami Apie 
100 Eroplanu Ir Paskandino 
\Du Laivus; 56 Anglekasiai Už- 

muszti Eksplozijoj Gazo
Submarinas Paskandi
no Laiva Ant Upes 'Kinai Užmusze 20,000

St. Lawrence
Ottawa, Kapiada — Pirma 

karta istorijoj) submarinu, da- 
žineta kad subpiarinas paskan
dino laiva ant St. Lawrence 
upes czionais. Daugiau kaip 49 
laivoriai iszsigialbejo. Pirmoje 
S vi etine j e Karėj e submarinai 
paskandino keliolika laivu pa- 
krasztyje Nova Szkotija bet 
kad jie drystu atplaukti net in 
upe tai da pirma karta iszdry- 
so tai padaryti. Buvo tai Vo- 
kiszkas submarinas. In 2 dienas 
po tam liko paskaudyta antras 
•laivas.

Japonu

Chungking, Kinai — Kinisz- 
kas kariszkas sztabas apgarsi
no buk musziuose Shantung ir 
Hcpeh provincijose Kinczikai 
užmusze apie 20 tukstaneziu 
Japonu. Negalėdami juos pa
laidoti buvo priversti sudeginti 
lavonus užmusztuju.

Moskva — Rusai buvo priversti trauktis 
szalin isz Kercz inlunkes nes negalėjo iszlaikyti 
Vokiecziu užklupimo su eroplanais, tankoms ir 

j anuotoms kaipo ir badai paėmė in nelaisve 
daugeli Maskolių. Ant Krimeiszko lauko gene
rolo Timoszenko pulkai uždavė smarku smūgi 
Vokiecziams bet Rusiszkos glitos ant Krime
iszko lauko likos neperkirstos kaip sau Vokie-

n . e j -.nn ežiai mane. Muszvje Utarmnko diena, Maško- Rusai Suszaude 102 . . , . . 8
lei suszaude apie szimta Vokiszku eroplanu, pa- 

' eme 120 ginkluotu tanku ir troku su maistu ir 
sunaikino kelis geležinkelius kurie pristatine- 

; jo maista ir amunicija del Vokiecziu,

Vokiecziu Eroplanu

Lincoln, Nebr. — Salt Creek 
taip iszkilc laike lietaus kad už
liejo beveik visa aplinkine per 
ka 300 szeimynu pasiliko be pa
stogių ir padare bledes ant dau
gelio tukstaneziu doleriu. Dau
gelis žmonių likos iszgialbeti 
isz medžiu ir nuo stogu kur bu
vo priversti pasislėpti.

Japoniszkas Vulkanas 
Atsigaivino

szove 72 Vokieczius

Prigialbsti Generolui 
MacArthurui

New York — Franas Mosel- 
ski, 20 metu, ana diena sugraži- 
;no Mrs. Evelinai Morgan, ant 
5-tbs avenue, puiku szniura 
(perlu vertes keliolikos tukstan- 
ieziu doleriu, kuriuos surado 
Franas artimoje teatro kada1 
ėjo namo pailsės po visai dienai 
jeszkodamas darbo.

Moselski nuėjo pas auksoriu 
idažinoti verte perlu. Auksorius 
japreiszke jam kad perlai yra 
Verti keliolikos tukstaneziu do
leriu. Kada jis dagirdo kad 
perlai priguli prie penios Mor
gan, turtingos moteres, kuri 
pamėtė juos einant isz teatro, 
nuėjo pas ja ir atidavė juos už 
ka aplaike 300 doleriu dovanu. 
Pranas pinigus atidavė moti
nai kuri taja diena pagimdė 
szeszta kūdiki. Ponia Morgan 
isztyrinejo padėjimą szeimy
nos ir prižadėjo jos vyrui rū
pintis ir toliaus jo szeimyna už 
teisingysta.

Berlinas, Vokietija.—Japon- 
iszkas didžiausias vulkanas, 
szimta myliu nuo Tokyo, vela 
atsigaivino, padarydamas mil- 
žiniszkas bledes visoje apylin
kėje. Tasai vulkaniszkas kal
nas turi 8,280 pėdu aukszczio, o 
jo virszune yra beveik myle 
aplinkui.

Tasai vulkanas 1783 mete 
staigai atsigaivino ir per 88 
dienas liejo isz saves lava ir 
akmenis užmuszdamas tukstan- 
czius žmonių visoje apylinkėje. 
Mete 1912 taipgi žuvo daugelis 
žmonių kurie ji atlankė ir ne
tikėtai atsigaivino, kada žmo- 
nys radosi ant kalno.

Mcskva — Ant vieno muszio 
lauko mažas pulkelis Maskolių 
užmusze 1770 Vokiecziu. Vie
nas Maskolius, vardu Galczuk, 
pats vienas nuszcve 72 Vokie- 
czius, kitas, vardu Szulepov, 
nuszove 63 o kitas, Skoryk, nu- 
szove 38.

Vokiecziai su 20 tankoms no
rėjo psrsigaut per Rusiszkas li
nijas artimoje Kalinino bet bu
vo priversti trauktis adgal ne
lekia apie 200 kareiviu ir de- 
szimts tanku.

Aplinkinėje Kercz atsibuvo 
smarkus musziai kuriuose Vo
kiecziai neteko 38 eroplanu, 
daug tanku ir daug Vokiecziu 
užmuszta.

Mcskva — Smarkus musziai 
atsibuvo prie Kercz inlunkes, 
Krime kur Vokiecziai likos at- 
muszti su didėlėms bledems ir 
suszaudyta 102 Vokiszki 
planai. Daug Vokiecziu 
muszta ir sužeista.

ero-
už-

56 UŽMUSZTI EKS
PLOZIJOJ GAZO

Ant Berect mariu Rusai paskandino Vo- 
ikiszka laiva su keliais szimtais kareiviu. Vokie
cziai garsina buk tuose musziuose paėmė kelis 
tukstanezius Maskolių in nelaisve.

Ant Afrikoniszko kares lauko Ameriko- 
niszki eroplanai suszaude 19 Vokiszku ir Ita- 
liszku eroplanu ir daugeli tanku.

Baisi Eksplozija Gazo
Užmusze 56 Angleka- 
sius, Kada Pradėjo
Dirbti; Daugelis Apimti Floridoje, Vokiszkas submarinas paskandino

Amerikoniszka laiva su kuriuom žuvo 15 lai-

Artimoje pakraszczio West Palm Beach,

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Gazo
voriu.

Kinuose Mirė 6,000 
Žmonių Nuo Bado

Generolas Sir Thomas Bla
rney isz Australijos, prigialb- 
sti generolui MacArthurui 
kaipo vadas suvienytu alli- 
jentu kareiviu Australijoj.

Kelmeje Gyventojams
Stato Barakus

Berlinas.— Vokiecziu laik- 
rais'ztis tvirtina, kad Kelmes 
gyventojai taip pat pasiliko, be 
pastoges. Tuoj po musziu Kel
mėje pradėta statyti barakus, 
kurie tiktai dabar baigiami 
Sumesti. Dalis Kelmės gyven
toju iszvažinejo in kaimus.

Anglija Neteko
183,500 Vyru

London — Anglija neteko 
183,500 vyru nuo pradžios ka-

.. T,. . T . !res kaip: 48,973 likos užmuszta,Changking, Kinai.—Isz prie-' r
. .. , . . . ... 46,363 sužeista, 58,458 paimtizasties kares ir stokos visokio . , .. , . ..... m nelaisve ir 29,756 dingo bemaisto, Kmuosia prasidėjo di- L. . ’ &ginies delis badas, ypatingai Hupeh 
provincijoj. Gyventojai isz ba
do jau suvalgė visa žole ir ap
graužė nuo medžiu žieve. 
Lyg sziai dienai iszmire 6,000 
žmonių ir apie milijonas ba
dauja ir serga visokioms Ii- Anglija buvo nudžiugus kad 
goms. 
iszmire.

Nusiminė Anglija Kad 
Nebuvo Kvadrukai
Abington, Anglija — Visa

Tukstancziai vaiku, kareivio Emilio Woodley mo- 
jtere, 23 metu, pagimdys (kvad- 
: rakus o gal ir kvintukus (pen
kis) vaikus ant syk 'bet labai 

i nusiminė kada dagirdo buk 
garnys atnesze. tiktai trynukus 
sūnelius. Beveik visas miestelis 

’ triūse priimti naujus sveczius.
— Jeigu dvi merginos už Moteres mezge ir siuvo szlebu- 

taves eina tai paimkie ta kuri kės o dabar laibai nusiminė kad 
su szunim grąžei apsieina. Tik trys gimė.

APIE MOTERES

— Daugybe yra Amerikoje 
tiesu, bet, mažai moterių tiesu.

Osage, W. Va. — Baisi eks-j 
plozija gazo kilo Serędos ryta 
kada anglekasei pradėjo dirbti, 
Christopher Coal Co. No. 3 
kasyklose. Lyg sziai dienai isz- 
imta isz kasyklų 56 nelaimingi 
anglekasiai o daugelis likos ap
imti gaziniu duku o 70 kiti an
glekasiai ka tik iszsigialbejo 
kada eksplozija kilo.

Keli tukstancziai žmonių su
sirinko prie kasyklų. Moteres 
su vaikais verke nelaimingu tė
vu, broliu ir pažystamu, kurie 
likos pagauti per eksplozija. 
Drūtis eksplozijos davėsi gir
dėt po visa aplinkine ir gyven
tojai mane kad tai staigus dre- Maltoje Suszaudyta 84 
bejimas žemes. Tucjaus suva
žiavo valdiszki inspektoriai ty
rinėti priežastį eksplozijos.

Nuo 1940 meto toje aplinki
nėje kilo net penkios eksplozi
jos kuriose užmuszta 265 žino

mos.

J Vokiecziai Skerdžia de net 507 neprieteliu eropla- 
? O TU • inUS. .! 'Savo Prieszus j ' 

------------------ I

London — Vokiecziai Ne Nepfieme JOS SzfrdieS 
dcrlande suszaude vela 28 žmo- _ T „ , , tat j

nes kurie buvo prielankus dek Ne Rankeles; NUSIZUde 
allijentu. Daugelis likos aresz-Į 
tavota.

Vilniuje, Lenkijoj. — Dvide- 
szimts žmonių likos suszaudyta 
czionais kurie 
Rusams sunaikinime geležinke
liu ir užmuszime keliu Vokisz
ku palicijantu.

Vokiecziu Ir Italu 
Eroplanai

.i*,.,.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

London — In laika trijų die
nu Anglikai suszaude 39 Vo- 
kiszkus ir Italiszkus eroplanus 
kurie užklupo ant Maltos. Viso 
suszaudyta in taji laika 84 ero
planai ir daug sugadyta per 
szuvius. Anglikai neteko tiktai 
asztuoniu eroplanu. Nuo prasi
dėjimo kares Anglikai suszau-

Jersey City, N. J. — Miss 
Anna Dusten susižeidė mirtinai 
mirdama vėliaus ligonbuteje 

prigialbinejo isz didelio susirūpinimo kad jos 
mylimas, Mikoilas Foster, atsi
sakė vesti ja. Ona laibai mylėjo 
Miką, pakvietė ji ant piet, nu
sivedė ji ant krutamuju pa
veikslu, nuėjo pasivaikszęziot 
po miestą ir tada tai Ana isz- 
pažino savo meile del Miko, su
tikdama už jo teketi ir net su
pirko naminius rakandus idant 
jam butu lengviau pradėti gy
venimą su ja, Bet Mikas nesu
tiko ant jos meldimo, paniekin
damas Onos szirdi, rankele ir 
rakandus ir tas buvo priežas
tim jos neiszmintingo žingsnio. 
— Kvailiuke, butu suradus 
szimtus vyru kurie sutiktu su 
jos propozicija,

________
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Kas Girdėt
pirsztus įkremta isz rupesties 
kaip ežia bus rytoj. Ar-gi rei
kia didesnes peklos kaip tasai 
žmogus kenezia neiszpasakytas 
kanezias žiūrėdamas ant vargo

'Žinios Vietines Lietuviai Pennsylvanijos Valstijoje

. . Balsuokite Už . .

Jeigu ka gerai padarysi tai 
isztikro dižiaugsma turėsi.

Szioj gadynėje žnjpgus turi 
būti atsargus taip kad net ir 
szventam nereikia intiket.

Navątnas daigtas, isz neku
riu musu Lietuviu, kurie gyve
na apygardose kur yra bažny- 
czia tai baįsei Dievoti ir nuo- 
bažni bet kada iszsibostina to
liaus kur nėra Lietuviszku baž- 
nycziu tai pavirsta in didžiau- 

/siuls bedievius, — užmirszta 
apie viską o ir apie Dievą neno
ri niako žinoti ir savo vaikus 
augina Pagonisžkai. Taigi, o 
priesz tai<net prigulėjo ne vie
nas in! parapijini komitetą bet 
sziadien priguli in pekliszka 
komitetą. Nieko niekas nesaky
tu kad tai butu szviesus ir su

■

midkšlu ižmogus bet tai ubagai 
ant dvasios, kaip nuo Kaukazo 
kalmukai. Pamatysite kad ne
trukus pavirs ant szungaiviu. 
Isz. tokiu ne vėl nes neturi nau
dos n!es. ne del gyvuliu pekla. 
Didžiausi latrai pastoja isz 
Dievotu.

Ne Kuip Savo V yra1 — Laisnus ant apsivedimo 
 (iszsieme Juozas Urboną, 24 me-

Leste, N. V. — 'Richard Bor- tu, isz Filadelfijos- su pana 
Į Klara Szadžiute, 20 metu, isz 

ana; diena stojo sūdo kad miesto.

IPo dėszimt-metiniu i darbui 
Amerilkoniszki žiaunai apskai- 
' te buk ant viso svieto gema kas 

meta po 38 milijonai vaiku ar- 
Įba po 70 vaiku kožna minuta
arba daugiau kaip vienas ku- savo szeimvneles! 
di’kis kas sekunda. Jeigu susta-Į Taip, vyrueziai, pekla turi- , 
tytum in eile visas vyges su me ant žemes o kitos nejeszko- Jani, su savo paeziule Margarie-Į 
tais naujai gimusiais kūdikiais’kirne, jeigu ja czionais padary-lta ■! J 

sime tai pekla turėsime arba ju®s perskirtu po septynių me-j 
kaip pasiklosite taip ir iszmie- nešiu pagyvenimo moteriszkam ’ SHENANDOAH. PA. 
— i..',-..? ... a Al o i*, r.+ o ' rt.c. i

James J. Davis
tai pasidarytu juosta su kuria 
butu galima apjuosti aplinkui 
musu svietą.

Tūlas laikrasztis skelbia buk 
kokiam tai miestelyje kokis 
tai vagis apiplesze žmogų ka
da tasai miegojo. — Nėra tame 
nieko stebėtino. Juk tukstan-

(REPUBLIKONAS)

Pennsylvanijos GubernatoriausAntryszyje. Margarieta skundėsi 
buk jos vyras pasielgdavo su

f < > Bolszevikiszkai -bet Riehar-’d,es rinkti ailkas paiie,J
I Q Ttt A y Į Ir 1 das aiszkinosi kad jo paeziule, 1!a, aid suszelpimoA^ 
10 L £1111 d lilUO I ei'dama gult, pasiimdavo su sa- Į abazuose ir ant kari^

vim du szunyczius in lova o! _ utarninko 
jam nebuvo vietos szale jos ir LniiaikuS 'ekktrik^^žįiFmls 
turėdavo gulėti ant lon'ezes.1 

rre.

gosite.
Salaveisziiu Arigga. pra- 

o die- 
teeiviu 
iLku.

ežiai žmonių (vedusiu) buna 1 I □ i 14IN
laike miege.^'ASZTUONIS METUS j Saidas juos persky“apipleszti 

užmirszta paslėpti savo pinigus i 
einant gult nes paeziule iszczys-1 
tina kiszenius geriau ne kaip j 
kokis pleszilkas.

Staigai Adgavo 
Regėjimą

Motina Papjovė Savo 
Tris Vaikus

'Jeigu'ant senatvės nori gerai 
turėti tai jaunystėje turi isz- 
lieti daug prakaito.

■Nėkurie žmones yra tos nuo
mones jog kada kūdikis užge- 
ma. tai duoda ji pakrįksztyt ir 
jau vįgkas užbaigta. Bet kada 
tasai vaikas užauga ant vyro ir 
nori eiti in darba, tada laksto 
nuo Ainosziaus prie Kaipo- 
sziaus jeszikodami vaiko Krik- 
szto metrikų bet jo gimimą ne- 
užregistravojo su valdžia kaip 
tai.tiesos reikalauja. Ana diena 
tūla moterele isz Mahanojaus, 
kairios sūnūs ketino aplaikyti 
gerą darba amunicijos fabrike; 
Filadelfijoj, o kad metrikų ne
galėją pristatyt, nuvažiavo in 
Pottsvilles suda jeszkoti bet 
neturėdama daktaro prie gi
mimo tik “bobute,” toji neuž- 
registravojo kūdiki ir sude ne
rado užrasza. jo gimimo. Motina 
neįgavo metrikų o sūnelis pa
siliko be gero darbo.

Atsimykit kad reikia kožna 
gimimą užregistravoti idant 
ateityje jusu vaikai, reikalau- 
darni paliudijimo savo gimi
mo, galėtu surast pavietam su
de. Paaugia vaikai nežino ko
kia gali turėti beda. Neužmirsz- 
kitp!

Ana diena in New Yorka 
pribuvo isz Dakotos prasimi- 
nes “pranaszas,” kokis tai 
Ben Troutman. Tasai prana
szas yra taimeriu apie 60 metu 
amžiaus ir pasakė laikrasz- 
cziams buk jam Dievas apreisz- 
ke idant eitu per svietą ir ko
votu priesz pikta ir sutverti 
geresni svietą. Toliaus sake jis 
kad kalbės vardan Dievo ir kad 
senei laukiamas pranaszas atė
jo ir prasidės nauja valanda, del 
žmonių o ypatingai kada pa
sibaigs szi kare.

Panasziu pranaszu turėjome 
po visas pakampes kurie surin- 
kia nuo kvailiu tukstanezius ir 
nusipirka puikius turtelius gy
vena sau malszei ir juokiasi isz 
paikszu žmonių. Atsiras ir 
kvailiu kurie ir szitam “pra- 
nąszui” intikes, ji garbins ir 
turtus jam sukraus.

Detroit, Mich. — Visiszkai 
būdamas neregiu per asztuonis 
motifs, FraUas Kubiak, 44 me
tu praregėjo ant kaireses akies r ikada nesenei puolė ant uly- 
czios. Kubiak yra tėvu devynių 
vaiku ir tik ana diena pamate 
sa'vo. jauniausia dukrele, septy
nių metu amžiaus.

Neteko jis deszines akies 19-

03 mete o kaireses akies 1934 
mete. Ana diena eidamas isz 
bažnyczios su savo 15 metu am
žiaus šuneliu, kuris ji vede už 
rankos,’ staigai automįbilius 
užtriubino kad jie trauktųsi 
isz kelio, vaikas ji patraukė ir 
tėvas puolė ant ulyczios. Kada

Tūlas musu skaitytojas pri- 
šiunite mums iaiszka su užklau- 
symu: “ar tai teisybe kad peik
ia arba pragaras isztikru ju ran
dasi “po žeme” kur yra amži
na ugnis, smala verda katiluose 
o velniukai su szakomis bado 
verdanezias duszeles ? ’ ’

Sziadien ne tik tarp tam
suoliu ir mokytu žmonių dingo 
nuomone apie “pekla.’,’ Peikia 
randasi czionais ant žemes tarp 
žmonių kurie patys sau verda 
sunku padėjimą per neiszma- 
iiusi gyvenima.^^^*^*

O kas kiszasi to ar viduryje 
žemes randasi amžina ugnis tai 
atsakymas yra užtvirtinantis.

/ Ir czionais, jau del daugelio 
/senesniu Lietuviu duodasi jaus

tis vargas. O kas tame kaltas? 
Patys kalti!

' Isz pradžių, kada pribuvo in 
Amerika, nepaisė ant senatvės 
ir ateities, nesirūpino kad pra
simanyti kokia bakuželia ir 
kad duoti vaikams mokslą. Ir 
su senęsneis biznieriais ne ki
taip atsitiko. Buvo prasigyve- 
nia ir da turteli szioki toki in
gi j o. O ka? Nemok ėjo' gyvent. 
Ndgana kad patys neturėjo 
mokslo ant vedimo biznio bet ir 
vaikams nėdave atsakanezio 
molkslo aht vedimo biznio, tė
vus in ergeli instume, sunelei 
stojosi valkatoms ir girtuokleis 
o ievas padare ubagais ant se
natvės.

- Tieji, kurie turi senas mal
daknyges ir kitokias knygas, 
tegul prisiunezia in musu re
dakcija o bus apdarytos kaip 
naujos. Nauju maldaknygių 
sunku bus gąpti ateityje nes 
Lietuvoje ju jau nespaudina.

Coxton, Miss. — Verna Hal- 
derman, 40 metu motere, pa
pjovė savo tris mažus vaikus 
su britva po tam pati sau per
sipjovė gerkle, mirdama ant 
vietos.. Priežastis, tojo, neisz- 
mintingo žingsnio buvo bloga 
jos sveikata ir persiskyrimas 
su vyru, kuris ja apleido keli 
menesiai adgal.

ir žaibas pataikė in ' 
ma ant Heights bet p 
žai bledes. Nekuric^ elektriki- 
nes žibintys užgeso bet blede li
kos tuoj pataisyta.

t Petras Jesaitis, senas ka
reivis, mirė Nedegioje kareiviu 
ligcnbuteje Castle Point, N. Y. 
Velionis prigulėjo' prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko pa- 
czia, du sūnūs ir viena seserį F. 
Statutis, 607 W. Coal uly., isz 
kurios namo likos palaidotas, 
Petnycizlios ryta, per graboriu 
Menkevieziu.

SEN. JAMES J. DAVIS

Naujo Budo Kava

Girardville, Pa. f Juozas 
Pauža mirė Utarninko vakara 
pas Ona MaksViteriene pas ku
riai radosi ant burdo. Velionis 
neturėjo jokiu giminiu szioje 
aplinkinėje. Likos palaidotas 
Ketverge ryta ant Frackvilles 
kapiniu.

KUOM YRA TASAI KANDIDATAS
■ANT GUBERNATORIAUS:

St. Louis, Mo. — Isz priežas
ties kares ir stoiko kavos, 'dak
taras Francis Grogan iszrado 
naujo budo kava sumaiszyda- 
mas kava su saldžioms bulvėms 
kurios smokas yra kaip tikra

atsikėlė jis persitikrino kad ga- kava. Pataria jis ja daryti sė
li matyti .ant kaireses akies ir Ikancziai: Supjaustyt saldžia 
jam iszrode kad tai turi būtie bulve ant szniureliu ir iszkepk, 
tikras stebuklas kad tokiu bu-'paskui paimkie dali tuju isz- 
/J,-. ----- XT- '1--- :_______ .1- . ____ •.....1- ....du atgavo regėjimą. Nieko apie 
tai nesakė nie savo paežiai per 
tris dienas pakol tikrai persi
tikrino kad pradėjo matyt 
szviesa.

keptu szniureliu, sumaiszyk su 
kava ir iszviik.

Gerai Kad Atsikratė
Nuo Tokio Gramozdo

Juozas Bernotas, isz Cicero, 
III., raszo: Prisiuncziu užmo
kesti už laikraszti “Saule” ant 
viso meto, del mano motinėlės 
kaipo dovana, del jos ant “Mo
tinos Dienos”. Mano motinėlė 
labai myli skaityti jusu laik
raszti, nes randasi daug akyvu 
straipsneliu ir puikiu istorijų.

Villiamas Sains, isz Harts
horne, Oklahoma, raszo: Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
ant viso meto už laikraszti 
“Saule,” nes mes su dideliu

Philadelphia, Pa. — AIrš. 
Agota Davis, 86 metu amžiaus 
užvede. teismą sude idant jai 
duotu persiskyrimą nuo savo 
vyro kuris turi 62 metus o kuris 
ja ana diena apleido. Priežastis 
apleidimo 'bu'vo ta, kad motere 
tankei iszmetinejo savo vyrui
kad tasai gulėjo lovoje su oze- noru ir akyvumu ja iškaitome, 
veiryikais ir kalnierium ir pasi-Auri mus labai pralinksmina, 

i imdavo in lova szuni. Palicija 
Jeigu nebutu ugnies viduryje jesz,ko jgramozjdos vyro, ,kad jį 
žemes tai organiszkas gyvastis prįversf ka!d duotu savo mote- 
— gyvenimas žmonių, žvėrių, reį a,nk užlaikymo o tuom kart 

sūdąs davė jai persiskyrimą 
nuo tokio vyro. (

pa uksz.cz iu ir auguoliu ant vir- 
szunes žemes butu negalimas.

Mokslas tvirtina kad kitados, 
tukstanezius mętu adgal, musu 
kamuolys (žeme) buvo tokiu 
pat liepsnotu kamuoliu kaip 
saule. Ant galo pradėjo ji at- 
szalt ir apaugo kietu luksztu 
bet deganti medžiaga da vis

Suszaude 5 Japonu 
Eroplanus

Turtas Tarp Senu
Skuduriu

Milwaukee, Wis. — Mergi
nos, dirbantezios skuduriu ir po-v .1 ’

pasiliko viduryje žemes kuri pieros dirbtuvėje, tai yra, sikir- 
I damos popieras nuo skuduriu, 
.kokius surenka skudurninikai, 
j tanikiai atranda tarp ju dauge
li naudingu ir brangiu daigtu. 
Ana diena viena isz merginu 
czionaitineje dirbtuvėje surado 
puiku deimantini žiedą vertes 
150 doleriu. Nesenei kita mer
gina rado 70 doleriu bumasz-' 
koms o keli menesiai adgal sze- 
sziolikos metu amžiaus mergi
na rado Kariszku Bonu vertes 
100 doleriu, kuriu locnininkas 
lylg sziai dienai neatsiszauke 
todėl mergina bonus pasiliko 
sau.

szildo ir suteikia mums gazus,' 
garą, vandeni ir duoda kitus' 
reikalingus dalykus dėl orga- 
niszko gyvasezio ant virszunes 
žemes.

O kas kiszasi peklos su vel
niukais “po žeme” — tai yra 
senos pasakos del tamsuoliu ir 
nepaklusnu vaiku.

Paimkime ant pavyzdies se
kanti pavidalą isz gyvenimo 
žmonių: Pati guli mirsztanti 
ant lovos, prie jos keli serganti 
vaikuteziai, vyras negali eiti in 
darba nes taipgi vos pavelka 
kojas ir turi rūpintis savo ne
laiminga szeimynelia. Daktaro 
ne yra už ka paszaukti, maisto 
namie nesiranda o vyras net

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

i
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Minersville, Pa. — Juozas 
Klimas, 60 metu, gal neužmirsz 
važiavimo amibulanse in Potts- 
vililes l'igoribute ana diena kada 
jis likos sužeistas anglinėj sky
lėjo. Kada ambulansas radosi 
arti ligonibuites, kokiu tai budu 
užsidegė bet likos greitai užge
sintas.

Chicago, Ill, Leonas Gaidis, 
57 metu amžiaus, likos užmusz- 
tas per lokomotiva, kada jisai 
rinko anglis ant geležinkelio, 
prie 34 ir Canal ulycziu.

— Einant vakare skersai 
kele likos mirtinai sužeistas 
Lietuvy s Donatas Lansbergas, 
kuris vėliaus mirė ligonbutejė.

— Trūkis sužeido Kleofa 
Gaidamavieziu, 58 metu amiž., 
3243 So. Parnell Ave., mirda
mas ligonbuteje. Velionis pa
ėjo isz Rusisžkiu kaimo ir Erz- 
vilkio parapijos. Paliko pa- 
czia, tris sūnūs, tris dukteres 
ir daug giminiu.
t Gegužio 10 diena po piet 

mirė gerai žinomas gyventojas, 
Antanas Olszevs'kis, buvusis 
leidėjas laikrasžczio “Lietu
vos.” Velionis buvo 79 metu 
amžiaus, gimė Lietuvoje, As- 
truliu kaime, Marijampolės ap- 
skrityj. Paliko tris sūnūs.

t Valteris Nauris, 72 me
tu, Livingstono senas gyvento
jos, mirė ana diena. Velionis 
kilos isz Lietuvos, pribuvo 

IAmerika priesz 40 metu.
motere mirė 12 metu adgal.

Apie Moteres

— Jeigu moteres žodi 
tiesa turėsi, tai ir ungurį 

• • • ‘j uodegos iszlaikysi.
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Edwardas O’Hare, 28 metu, 
kuris užklupo ant pulko Ja- 
pcniszku eroplanu ir nuszo- 
ve penkis isz j u pats vienas, 
aplaike dideli pagyrimą nuo 
kongreso ir medali per prezi
dentą Roosevelta ir likos isz- 
keltas ant pulkininko lėkio j a- 
mos flctos.

Amerika kaipo jaunas vaikas, kilo isz 
Amerika kaipo jaunas vaikas, kylo isz 
darbininkiszkos glitos, dirbdamas plieno 
fabrike Sharon, Pa., kad tarnauti Amerikai 
kaipo Sekretorius Darbo po trijų Preziden
tu ir tris sykius buvo išrinktas in Suv. Vai., 
Senata per žmonis isz Pennsylvanijos.

Kovojo smaukei už Laisvia Kalba, 
laisvia del laikraszcziu. Užvede tiesas 
del Visu Lygybių. Platintojas Apsvietos 
del Visu Žmonių. Prieszinosi prieszais 
poniszkuma. Lygybių taksuosia ir paeze- 
durna valdime sklypo. Užbegima bedar
bes. Sutvėrė “Mooseheart” prieglauda 
del vaiku tosios draugijos, kuri kasz- 
tavo 20 milijonus doleriu, o kuri sto
vi ant 1,200 margu žemes. Buvo in- 
kureju Social Security del darbininku.. 
Laike kares jisai atiduotu Pennsylvania 
del kasimo anglių, plieno ir geležies, 
kad laimėti kare.

Valstiu Senatorius JamesSuvien.
J. Davis ant Pennsylvanijos Gubernato
riaus guodotiuas per visus kaipo mie- 
laszirdingas žmogus ir mylėtojas laisves. -

Praszo Jusu Balso Ir Paramos, No
minacijos Utarninke, Gegužio (May), 19 
Diena - Ant Republikoniszko Tikieto..

. (Apgarsinimas)

JOHN J. downey;
Kandidatas Ant

LEGISLATORIAUS

Demokratiszki balsuotojai

daugeli žmonių musu Schuyl
kill paviete ir laiko viesznami 
Brandonville j e, arti Shenando- 
rio, yra žinomas kaipo “Dar
bininku Prietelis.” Jis stengė
si aplaikyti daržo del visokiu 
Sportu del miesto ir Augsztes-

Motere už maža ka susi- prižada visa savo suszelpima nes Mokyklos kad studentai tu-
raukia bet ir .pienas aprugias 
susitraukė.

—- Patogi motere ant vie
nos dienos, dora motere gera 
ant visados.

iszrinkime ant Legislatoriaus, 
John J. Downey, isz Shenan
doah, Pa., ateinancziose nomi
nacijose. Downey jau isztarna- 
vo du kartus Legislature j e ir 
yra tinkamas ant tojo garbin-

dabar $4.00, go urėdo.
Downey yra svetingu ir prie-metams in Suvienytose Valsti

jose, $5 kitose Vieszpatystese. tclingu žmogum, žinomu per

retu gera vieta žaisti visokius 
sportus.

Demokratai, balsuokite už 
John J. Downey o jis jums pa
tarnaus visame, laike jusu pa
reikalavimo nes jis niekad ne- 
užmirszta savo prieteliu!

(Apgarsinimas)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Gudrus Barzda-SKutis
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Karunacija Szv, P. Marijos Stovylo

Kada jau sniego pusią masto 
primėtė, szaltis taipgi parode 
ka gali; rodos kad norėdamas 
musu barzda-skueziui kelionė
je prigialibet, sniegą sudrutino 
ir vandenius suszalde, daryda
mas tiesu kelia.

Bartkus to visko nepaisyda
mas yrėsi vis tolyn ir tolyn, ka
da ant galo pasijuto nebagelis 
jog jau ir kelia paklaidino — 
iszejo in kokias tai pustynes, 
niekur nieko nemato, nieko ne
prieina. Czia jau ir pajiegos 
pradėjo atsisalkytie, kojos ro
dos nori ji nuo saves numėstie; 
badas abiem rankom griebiasi 

mėtėsi in visas szalis bet nieką 
liepa vi ja atgal sugryžo Judku 
trauktie isz kelnores.

Bartkus gala kelio nudumes, 
sustojo ir kvapa. užlaikydamas 
pradėjo klausyti ar ka neisz- 
girs bet nieką negirdėdamas, 
pradėjo vėla dairytis. Ir vela 
pamate žiburėli ir ne nepasiju
to kaip radosi griuczeleje, pa
szoko ir suriko:

— Bartkus gyvas! — ir tuo
jaus trenkė savo skrynele in pa
suole. Toj grinczelej sirgo mo- 
teriszke. Motere paszoko ir su
riko:

— Gelbėkit, įkas in Dieva in-
tikit, gelbėkit!

Vyras tos ligones tuom laik 
buvo nuejas in netolima kar
cziama parnesztie ligonei “szu- 
muvkos” kurios ligone lauke 
ir seile rijo. Kada motere isz 
baimes suriko, vyras jau rado
si už sienos. Mat, gal butu il
ginus užtrukęs bet pas Judku 
iszgird'o apie baime todėl spy
rė kogreicziausia namon. Sztai 
parbėgės randa koki tai kam
putyje stovinti žmogų, su szla- 
piom ir suszalusiom drapanom 
ir paszauke:

— O tu prakeiktas! musu 
szinlkoriu in kelnore intrenkei; 
dabar mano serganezia mote- 
riszke iszgazdinai. Neszkis ko
greicziausia. per duris!

— Mano brangus prieteliau, 
— tarė drebėdamas Bartkus:— 
susimylėk ant manos ir gelbek 
mane! Jeigu mane iszmesi, tu
rėsiu suszalt ar badu numirt; 
kur asz biednas pasidėsiu ir 
kur nakvyne gausiu ?

— Neszkis prakeiktasis grei- 
cziau per duris! Pareisi in pek
la (mat ji laike už velne), ten 
ulgnies nestokuoja, galėsi susi- 
szilt o ir smalos yra ten invales.

Pasigailėk manės, tėvai, var
dan Dievo ir szventuju. Juk asz 
neesu jokia pikta dvasia tiktai 
pakeleivingu žmogum.

Dauginus praszytis negalėjo 
o po teisybei isz mažens nebuvo 
papratęs, tiktai puolė ant keliu, 
persižegnojo ir pradėjo įkalbėt 
poterius.

Žmogus biski atsileido ir pa- 
mislijo jog pikta, dvasia kry
žiaus bijo o tas žegnojas tai tik
rai yra geras žmogus. Pradėjo 
mirikseziaus kalbėt:

— Neturiu tau, vaikine, vie
tos, geriaus apsiszildes trauk 
tolyn, kur pas bagotesnius žmo
nes.

Ant tuszczio Bartkus melde, 
todėl turėjo apleisti grinczele; 
tas žmogus prižadėjo jam kelia 
parodyt, kuriuo1 greieziausia 
galėtu daieiti in kaima.

Jam grinczeleje bekalbant, 
apsistojo lauke vejas ir pradėjo 
isz pietų szalies rodytis giedra 
ir jau žvaigždes kaip kur pasi- 
rodinejo. Bartkus nors biski 
apszilo vienok buvo labai nu
vargęs todėl norėjo kad kogrei
cziausia gautis kur in szilta 
stuba o ir valgyt nemažai no
rėjo. Kada abudu isz grineze- 
les iszejo ir keletą žingsniu nuo 
grinezeles nužengė, ant kart 
susilaikė ir tarė Bartkus:

— Geras žmogeli, pasakyk 
man, kas ten gunkso — iszrodo 
kaipo kokios triobos?

— Yra tai dvaras kuriame ne 
joks žmogus negali gyvent. 
Naktimis szpukuoja per ka nie
kas ten rastis isz gyvu žmonių 
neįgali.

1 Bartkus nieką nemislijas,

už jo. Jau suvis apilso ir pradė
jo in visas szalis žvalgytis, ro
dos kad. kokios pagialbos jesz- 
ko. Kad sztai pamate koki tai 
gulnksojant juoduli, rodos kad 
kokia, trioba.

Pažiurėjas valandėlė, paszo
ko augsztyn ir suomes visas pa- 
jiegas suszuko:

— Bartkus da. .gyvas!
Kad sztai prisiartinęs pama

te jog ne kokia trioba, tiktai 
didelis akmuo.

Jau 'buvo atsigulęs užvėjoj 
bet valandėlė pasilsėjus paszo
ko ant lygiu kojų szaukdamas:

— Bartkus gyvas!
Ir pasiryžo jeszkotie kelio.
Netoli paėjo kad sztai pate- 

mijo kad priesz ji traukėsi pla
tus vieszkelis. Paszoko ir ženg
damas paszauke:

— Da Bartkus gyvas! — o 
czia nebagelis pajuto bestovin
tis lyg kaklo vandenyje. Vela 
kapstosi kiek galėdamas ir lipa 
ant kranto. Kada iszlįpo pažino 
kad tai nebuvo vieszkelis tik, 
ant jo nelaimes, upe.

Ne neisztares ° Bartkus gy
vas,” leidosi kiek galėdamas 
tolyn, pats nežinodamas in kur. 
Kitaip neiszpuole kaip tiktai 
turėjo ant lauku smerti gautie. 
Bet bjaurus kelias ir jo szar- 
pu's ėjimais gelbėjo ji nuo nelai
mingos smerties. Czion vela pa
ilso ir pradėjo silpnetie. Jau 
norėjo ant žūt but ant sniego 
gultie ir laukti pagialbos bet 
szaltis to daryt nedaleido —■ 
truputi atsikvepės pradėjo in 
visas puses dairytis. Kad sztai 
žiemiu szalyje patemijo žibu
rėli ir kogreicziausia ėjo link 
žiburio.

Neilgai trukus, stojo priesz 
nedideles grinezeles duris kur 
patemijo ant sienos toblyczia 
ant kurios pažinio jog prie kar- 
cziamos randasi. Su trenksmu 
szcko in karcziama, abiem ko
jom 1 re pt riejo ir paszauke:

— Bartkus da gyvas!
Tame Judlkus iszilipo isz kel

nores, neszdamas vienoj rankoj 
žibintaite o kitoj vyną. Mato
mai turėjo puikiu sveteliu.

Žydas trenksmą girdėjas ir 
ant musu drąsuolio dirstelejas, 
didžiu balsu paszauke:

— Givalt!!
Ir szokes adbulas kad jau ne

grius augsztienykas atgal in 
ke'linore, žibintaite sutrupėjo ir 
užgeso, vynas su uzlbonu kas- 
žin kur nusirito ir pradėjo di
džiu balsu szaukt:

— Vėlinės, vyrhei, velnes!
Žydelika žiburi nugriebus, 

mėtėsi prie duriu; paskui Žy- 
dellkaikeli vyrai apsiginklavę in 
kaczeras, szluotas ir lazdas. 
Bartkui neręikejo nakvynes 
Pįraszyt ne valgyt, szoko per 
duris ir nakties tamsumoje isz- 
liyko. Ant tuszczio girtuokliai

pastariavijo eitie ir tame dvare
pernakvotie nes jau vargas bai
me. pergalėjo.

— Bijok Dievo, vaike, juk tu 
isz ten neiszieisi gyvas...

— Buk kaip bulk, gyventi to- ; 
kiam padėjime tai geriaus nu-1 
mirtie. Į

Matydamas jog ant tuszczio| 
jo atkalbinėjimas, tarė:

— Jeigu jau taip užsispyrei 
in ta dvara eitie nakvot tai pa
lauk valandėlė — ir sugryžes 
afnesze pundą raktu ir paduo
damas tarė:

— Te szitie raktai ir kaip 
prieisi prie palociaus duriu, už- 
sibrauksi degtuką, tai raktas 
su litera A yra. pirmutinis. To- 
liaus eisi kantorium kur yra 
daugybe duriu ir taip isz eilios 
kaip literos ant raktu randasi: 
B, C, D ir t.t. In kuri paikaju 
norėsi, in ta ineisi. Geriausia 
asz tau velycziau eitie in piaka- 
ju kuris randasi po litera Z, po 
kairei rankai, ten randasi pri
klotos lovos.

Bartkus vela nesijuto kaip 
radosi pakajuj Z. Tuoja.us už
brauke degtuką, sztai kampe 
ant kamodos stovi du sidabri
nei liktorei su žvakėmis kurias 
tuojaus su tuo paežiu degtuku 
uždegė. Pradėjo dairytis apie 
kaminėli, už kurio dar radosi 
szakalei, tuojaus sukiszo in ka
minėli ir padege. Akimirksnyje 
kaminėlis buvo karsztas o ir 
pakajus priszilo. Nusimetė nuo 
saves szlapius drabužius, suka
bino apie kaminėli ir pats szil- 
desi. Susisuko paperosa, užsi
degė ir taip berūkydamas pra
dėjo snausti; mete paperosa in 
kaminėli, atsiklaupė, sukalbėjo 
trumpa poterėli ir mėtėsi ant 
lovos, szilkais iszklotos. Bet už- 
miigtie negalėjo nes pilnas pa
kajus nedave, pradėjo žvalgy
tis in visas puses ir patemijo 
puikaus veido fotografijas ant 
sienų.

— Tai vaikine! kad szitos 
paskutines fotografijos gyvas
tis ateitu pas mane in czion.

Ir valandėlė pamislijas susi
suko ir pora sykiu atsidusęs 
pradėjo snaustie. Ir vela paszo
ko kad sztai iszgirdo skamibeji- 
ma duriu ir žingsnius besiarti- 
nanezius prie duriu, iszszoko 
isz lovos, rakta da syki užsuko Į 
ir vėla atsigulė. Sztai atsidaro 
pllacziai durys, ineinia keturios 
žmogystos, neszanczios ant gai
vu stala ir pastate viduryje, pa-, 
kajaus ant kurio buvo pridėta 
visokiu kepsniu. Ant vidurio, 
stalo didelis butelis vyno, pa
state stala ir visi atgal iszejo.

Neužilgio ineina sudžiuyus 
senuke, puikiuose rūbuose bet 
dideli dyvai jog su ilga, žila 
barzda jog net krutinę1 lyg lie- 
menio uždenginejo. Senuke sė
do ant minksztos 
stalo ir nuleWkus galva, kaipi 
rodos ko lauke.

Bartkus ilga valanda gulėjo 
kvapa užlaikias ir žiurėjo ant 
tokio navatno perstatymo. Ant 
galo, ant žut-but ir slinko prie 
kepsnio pamaželi, paėmė szmo- 
teli mėsos ir atbulas nuo stalo 
atsitraukęs gardžiai suvalgė.' 
Matydamas jog sene su barzda 
nieko nesako, priėjo ir gardžiai 
valgė ir gere vyną. Senele, pasi
rėmus ant ranku, galva nulei
dus, gal but snaude. Bartkus, 
kada privalgę ir vyno prigėrė, 
paszoko nuo stalo, burna apsi- 
szluoste ir paszauke:

sofkos szale

Ant užbaigimo Scdaliecziu posėdžio kuris atsibuvo Shenandoah, Pa., praeita Nede- 
lia, likos karunavotas puikusstevylas Szv. P. Marijos per Sodaliete pana Terese Matako- 
niute, isz miesto. Sodalietes isz Mahanojaus ir visos apielinkes dalyvavo tose apeigose.

— Dėkui tau, motin, už taip! 
puikia vakariene, kokia jau1 
nuo keliu metu nebuvau val
gias. Neturiu kuom užsimoke- 
tie nes esmių biednas. Bet jeigu 
motinėlė sau velytu tai asz jum 
už ta loska. balrzda nuskuseziau.

Sene nieko neatsake; Bart
kus tuojaus paszoko prie savo 
varstoto., pakabino dirželi ir I 
pradėjo foritva galast, paskui j 
paėmė žirklaites, apkirpo ir ap-| 
skuto. Kada, darba pabaigė, se
ne paszoko ant kojų, isztiese 
rankas ir barzda-sikuti ir pra
kalbėjo :

— Dėkui tau., gudrus jauni
kaiti, joig mane iszgelbejai nuo 
užkeikimo. Szia diena keliau
siu in rojų; lyg sziai dienai ne
turėjau vietos, trankiausi po 
savo dvara kol neatsirado drą
sus vyras kuris taip pat man 
padare kaip ir asz kunigui nu
skutau priverstinai barzda.

Taipgi durys atsidarė ir ine- 
jo keturi vyrai, klaupė priesz 
vaikina ir dekavojo už iszvalni- 
jimla ju po draugei su ju ponia; 
o tai buvo tarnai kurie per 
gvolta sugriebia kunigą, jam 
barzda nuskuto ir visi buvo nu- 
miria per užkeikimą kunigo; 
paėmė senuke žvakia ir nuvedė 
pas szepa, iszeme pundą popie- 
ru, paėmė plunksna ir parasze 
tuos žodžius:

:— Kas randasi szituose tes
tamentuose viską pavedu Bart
kui — ir pasirasze o atidavus 
testamentą Bartkui, pati iszny- 
ko.
Bartkus užmigo. Ant rytojaus 

tas žmogus, kuris padavė Bart- 
‘kui raktus nuo paika ju atėjo'pa,- 
'siimtie juos atgal. Bartkus jau 
'gaspadoriavo apie auksa i ir si-
daibra o ir visa dvara, 'raktu jau 
neatidavė atgal, sugyžo- pas tę
va, tėvo dvareli pardavė, gyvu
lius, kokius turėjo, parsivarė in 
savo dvara, apsipaczįavę ir 
dailei gy'veno ir nebuvo teikiu 
tinginiu kaip tėvas.

— GALAS —

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Nesirupinlrfte, darini bus 
invales, 

Kiek tik žmones ingales, 
Neužilgio mainos dundės, 

Fabrikai dūzgės, 
Pinigu užtektinai bus, 
Vargo niekam nebus.

Amerika, tai visu motiAa, 
Sziadieil ir visa Europa 

maitina, 
Ir visokius padarus priduoda, 
Ir ginklus ka iii kaili duoda, 
Ir valdytojai nagus atkisza, 
Kuriuos auksas prie czion 

risza, 
Tai, lenkia galvas karUnavotas, 

Ba Amerikas yra bagetas, 
Lietuvoje baudžiavos gyve

nimas, 
Laimingi kad in czion 

pribuvome, 
O kaip tai butu smagu ant

24 Valandai Ant 2>ienoi

7 ^hienai Ant Sanuaitei

Mes taigi džiaugėmės, kad Valdžia isz- rikas turi daugiau elektrikines pajiegos 
szauke darbininkus pramonesia ant dir- ne kaip visa Vokietija ir josios draugai, 
bimo 24 valandas ant dienos ir 7 dienas Tosios pajiegos yra apldikomos del kož- 
ant sanvaites, pakol kare pasibaigs.

Bet nuolatinis iszbirbimas reikalingu 
dalyku ne yra nieko naujo del elektri
kines pramones. Mes visados taip dir
bome, todėl, jau iszlaik buvome pasi
rengia del pristatymo elektirikiszku pa- 
jiegu del visokiu fabriku kurie iszdir- 
bineja eroplanus, tankas ir laivus.

Tik Amerikas gali tai padaryti, nes 
Amerikas yra galingas ir drūtas. Ame-

no paszaukimo ir laiko.
Tie dalykai galima inrengti greitu bū

du del kožno pareikalavimo, todėl kad 
.Amerikoniszkos elektrikines kompani
jos buvo inrengtos Amerikoniszku bū
du—per gera bizniava valdyba.

Pennsylvania 
Power & Light Co.

PIRKITE AMERIKOS APGYNIMO BONU IR MARKES

szirdies,
Jeigu Lietuvei turėtu kitoki 

būda,, 
Ne toki kaip sziadien — brada, 

Kad visokiu niekyseziu isz- 
sižadetu, 

Kitoki gyvenimą pradėtu. 
Žinokite kad metelei greitai 

plaukia, 
Liūdna senatve daugeli laukia,

Privis daugeli vargszu, 
Ir daug ubagu, 

Verks ne vienas tu-ru-ru, 
O asz, vyrueziai, del jus isztiki- 

mai tarnauju,
Porinu visada teisingai,

Ir vis prigulmingai, 
Bet mlanes neklausot e,

Mano žodžiu nepaisote. 
Atsiminkite, valanda ateis, 

Kaip vanduo užeis, 
Tada ne vienas, raudos bet bus 

po laik, 
Vargk; žmogeli, po tvora gy

vastį baigk, 
Czion niekas ant tavęs ne- 

susimyles,
Nidkas tavęs nepasigailės, 

Ba ka nusipelnysi, 
Tai ateityje apilaikysi.

Asz senei del jus tarnauju, 
Nuolatos jums pranaszauju, 
Viskas stojosi .kaip kalbėjau, 

Ar gal neinspejau ?
Persakiau, ipatrijotizma ap

maudinga, 
Ta kėlimą Lietuvystes netei-

Tai vis. buvo’ del pinjgu, 
Ir muilinimą akiu.

Musu patrijotai iszgarmejo, 
Lietuvei in protą jau daejo, 
Dingo duokle ir rinkimai, 

Ant saliu visokiu susirinkimai, 
Ir praneszimai.

Jau Lietuvei isznoko,
Nuo Amerikonu iszmoko, 

Kaip Gzionais reikia gyventi,
Nuo apgaviku iszsilenkti. 

Žinote, czion Amerikoj viskas 
biznis, lupk kiek gali, 

In žioplius prakalba vali, 
Pliovok, kaip krislots po bala, 

Bile biznis ir gana.
Pinigus duoda ir da rankoms 

ploja, 
Norin ts “tamista” nežine 

ka loja.
Sziadiem visikas pairo, į 

Žirnei visi iszbiro,
Dingo sziadieninei patrijotai, 

Gala gavo, o tai, tai!

PASZIALPA
KARO ŽUVUSIU ■

UŽLAIKOMIEMS
Fedorales Apdraudos Admi

nistratorius' Paul V. McNutt 
pranesza kad $750,000 buvo pa
skirta Sociailes Apdraudos Bor- 
dui del laikino szdlpimo mėne
siniais mokeseziais užlaikomn- 
ju Amerikos civiliniu žmonių, 
kuriuos liete prieszo veiksmai 
kitose szalyse.

Administratorius McNutt pa- 
aiszkino kad tie $750,000 yra 
dalis penkių milijonu doleriu, 
paskirti prezidento .aprūpinti 
“laikina paszalpa kilusia isz 
prieszo veikimo, ’ ’ kuris baigia
si mirtimi, visuotinu apnegale- 
jimu, prieszo sulaikymu arba 
pražuvimu Amerikos civiliniu 
kituose krasztu'ose, iszskyrus 
ateivius-prieszus ir kitus negu 
užlaikomus asmenų militarine'- 
se ar civilinėse instaigose Fede- 
rales Valdžios.

Ponas McNutt pranesze kad 
Vieszos Sveikatos Tarnyste ga
vo $500,000. įmedikaliniai ir li
goniniai pagelbai.
-—Common Council for Amer. Unity.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

i
■ .
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MOCZIUTE NUŽUDĖ 
ANŪKĖLI

Inmete Ji In Kiaulių 
T varta

Camidėn, Ark. — Mrs. Katre 
Strausman, 60 metu, prisipaži
no palicijai buk tai ji nužudė 
ka tik gimusi kūdiki savo duk
ters, (Sallie, 22 metu amžiaus.

Kode! ji taip padare, tai pa- 
licijai neiszaiszkino. Po pagim
dymui 'bobute užsmaugė kūdi
ki, baisei sumusze serganczia 
dukters ii’ iszmete ja isz lovos 
spardydama nemielaszirdingai 
guliniczia mergina. Po talm mo
tina nunesze kūdikio lavonėli 
inmesdama ji in duobia bet vė
liaus iszeme ir nunesze ji in 
kiaulių tvarteli kur kiaules la
vonėli baisei sukandžiojo ir su
draskė. Motina kūdikio yra ne
vedus ir neiszdave kas yra tė
vu jos kūdikio ir gal tas buvo 
priežastim neapykantos moti
nos kuri taip baisei atsimokėjo 
nu sk r i a u s t a i d uk t e re i.

Generolai Svarsto Apie Bombas

Generolas Kenneth Wolf ir generolas William Knudsen 
ana diena atlankė dirbtuve Inglewood Cal., kur yra dirba
mi bembinei ercplanai. Viena isz darbininkių, pana Andrea 
Longstreet, aiszkina generolams dirbimą tuju bombiniu ero- 
planu koki sziadien yra naudojami Filipinuose.

Iasz esu ameri
kietis DIENA

Nedelioj, Gegužes 17 
Diena Yra “Asz Esu

Amerikietis Diena”
Szi diena lieezia mus, visus, 

Įsenus lygiai kaip ir naujus pi- 
lieczius. Žodiai negali isz- 
reikszti ka kiekvienas isz mus 
mano apie Amerika. Tas, del 
kurio mes didžiuojamės ir 
priesz kuri nusižeminame, yra 
per gilus žodžiams. Kada Pro
fesorius Albert Einstein, gar-

pagerinti gyvenimo sianlygas, 
laisvi žmones Naujame Pasau
lyje.

Mes minėsime szia diena, 
kaip musu prezidentas prasze, 
su ceremonijoms kurios (pri
mins seniems piliecziams ir in- 
rodys naujiems laisvu žmonių 
atsakomybss ir progas. Mes 
sau priminsime, kad demokra
tija ir laisve priklauso nuo 
kiekvieno. Ir mes galime dar 
kadaryti: “Asz Esu Amerikie
tis Diena,” duoda visiems 
Amerikiecziam progos gyvai 
pareikisztį ka Amerika jiems 
reiszkia. Kokiu geresniu bū
da galime parodyti savo dekin-

ASZAROS
ji bertaini. Kareivis užmirszp 

japie viską, mėtėsi prie artimo 
'szulinelio idant atneszti van-
deiis duoti pagelba mirsztan-

-------  ežiai isz troszkumo moterei ir
Buvo tai senei, labai senei, jos kūdikiai.

Paikiam palociajediena ir nak-j Panardino 'bertaini in krisz- 
ti atsibuvo linksmos besiedos, tolini vandeni ir sztai stdbuk- 

Iszukavimai, dainos, ir trenks-'law! — betainis tuojaus. prisb 
m,ai stiklu. Tai locnininkas to-'pyle vandeniu.'!) kįid’a pad.avįp 
jo palociaus, vardu Beszirdisz-'vandeni moterei, iszgirdoislan
kas Kareivis, linksminosi su kenti baisa isz virszaus:
savo draugais. Nebereikalo va-1 — Iszpildei pakilta... Szirdrs 
dino ji beszirdžiu nes visoje ap- tavo žino kaip apgailestauti ne- 
linkineje bijojo jo kaip ugnies.;laimiilgus ir vargsziis. Su- 
Apipleszinejo jis miestelius if'gryžk in savo palociu o daryk 
kaimus ir užiklupinejo ant pa- gerai savo artimams.

Ir nuo tojo laiko stojosi ka-kelevingu. Degino ir plesze

VELNISZKAS 
ISZGAMA

Sužagejo Apie Szimta 
Moterių Ir Merginu
■New York — Eugene Levine 

prisipažino sude buk jis suža
gejo apie szimta moterių ir 
merginu užklupdamas ant ju 
kada jos radosi vienos namie 
ir kitose vietose. Daugelis isz 
tuju moterų sarmatinosi stoti 
sude liūdinti priesz ta j i vel- 
niszka iszgama kad neiszduoti 
savo pažeminimą. Sudžia jam 
pasakė kad jis yra vienas isz 
bjauriausiu prasižengėliu ko
kis kada stojo priesz ji ir nu
baudė ji ant visos gyvasties iii 
kalėjimą.

MĖGINIMAS :: ::
:: TEISINGYSTES

Marinei kareiviai daro manevras ant mariu naudodami 
- guminius luotus ant persikėlimo ant kranto. Kur manevros 

atsibuvo tai yra, valdiszka slaptybe.

Guminei Tiltai Del Tanku

Nesenei Paryžiuje numirė se
nas, turtingas juokdarys kuris 
daug sziposeliu mėgo daryti o 
ir mėgino dasekti apie žmonių 
teisingyste su kuriais maiszesi. 
Tame mieryje ne viena karta 
jis darydavo akyvus szposelius 
idant dažinoti apie žmonių bu
dus.

Viena diena jis iusedo in 
strytkari del pasivažinėjimo. 
Sėdo netoli kunduktoriaus nu
duodamas kaipo pagelbininkas 
kunduktoriaus.

Keletą žmoniems jis iszdave 
per daug reszto o kožnas po ke
lis kartus perskaitęs, nusiszyp- 
sojas insidejo in kiszeniu. Ir 
jau buvo gana tankiai pamėgi
nės o ne vienas nesugrąžino 
kunduktoriui perduotu pinigu.

Szeszioli'kta karta taip pada
ręs, kokia tai mergina staigai 
paszauke:

— Ponas kunduiktoriau, man 
ponas indavei puse franko dau
giau negu man priguli!

Praszvito veidas musu tur- w ' I
eziaus. Mergaite buvo biednaii 
■bet szvarei pasirėdžius. Jis se
ko paskui ja ir dažinojo jos 
adresu. Iszklausinejo kaimynu' 
apie jos 'būda ir gyvenimą ir. 
dasižinojo jog ji užsiima siuvi
mu kuri ir savo motina užlaiko. I

Netrukus senas ponas apsir
go ir numirė o priesz smerti, 
neturėdamas artimesniu gimi
niu, visa savo dideli turtą už- 
rasze tajai dorai mergaitei.

Isz artymo klaidos,
Neturėsi jokios naudos.

JLE ■

Aficieriai isz 16-to pulko inžinierių iszrado saituos gumi
nius tiltus ant kuriu gales pervažiuoti sunkiausi tankai. Gu
minei ratai yra naudojami ant kuriu paguldo tiltus. Tankai, 
kurie ant tuju tiltu perkeliami, sveria mažiausia vienuolika 
tonu.

Laimėjo Lenktynes

Joe Smith, isz Medford, Mass., laimėjo 46-tas lenktynes 
Boston Athletic kliubo padarydamas 26 mylės in laika 2 va
landų, 22 minutu ir 51 sekunddu isz Hopkinfon in Bostoną.

02?= SKAITYKITE “SAULE” ^£2

sus pasaulinis mokslininkas, 
tapo Amerikos pilietis pereita 
meta, jis sake: “Amerikoje gy
venimo svarbiausias dalykas 
yra galimas, isizsivystijimas 
ypatybes ir jo kurybu jegu. 
Czionai, “jis sake, “žmonėms 
nereikejo patirti būtino nusi
žeminimo negineziamo paklus
numo. Czionai žmonijos kilnu
mas iszsivyste iki tokio laips
nio, kad jie negalėtu gyventi 
po budu, pagal kurio asmuo 
yra tik vergas Valstijos, netu
rėdamas1 balso savo valdžioje ir 
negalėdamas tvarkyti savo gy
venimą.” Kitas immigrantas 
kitaip pareiszke jo jausmus 
kada jis gavo savo pirmas po- 
pieras. “Amerikoje žmonių 
siekimai padaro pagrindą gy
venimo. Czionais laisve yra 
priimtas dalykas maždaug 
kaip oras, kuri mes kvėpuojam.. 
Tas žodis, kuris taip tuszcziai 
skambėjo užsienyje, czionai 
pilnas reikszmes, ir jis lieezia 
kiekviena gyventoja, tikrai 
yra žmogaus brangiausias lui
tas. Ir kiekvienas isz musu sa
vo isavotis'zku budu, parodys 
ka Amerika jam reiszkia. Jog 
Amerika nėra tauta pagal tra- 
dicijines reikszmes, bet sąjun
gą žmonių, visu tautu, kurie 
atvyko ežiom ne dėlto kad ji 
buvo nauja ir didele ir turt inga 
bet todėl 'kad 'žodis pasiplėtė 
aplink visa pasauli kad czio
nai žmones turi lygiu progų

guma negu pirkdami. Suv. 
Valstijų Karo Taupymo Bo
nus

Jie (parduodami užtikrinti 
laisves, kurios sziadien yra mu
su. Kiekvienas centas kuri in- 
dedame in bonus padeda musu 
sunams apginti Amerika ko
vo laukuose visame pasaulyje. 
Kiekvienas bonus, kuri mes 
perkame, tik užtikrina musu 
pasitikėjimą in ta gyvenimo 
forma, kuria mes dabar vadi
namo savo.

Ta visa gyvenimo forma da
bar yra atakuojama. Musu 
Amerika nepraszo musu su- 
taupu, muski turto, musu būti
na reikmenų. Tik praszo, kad 
mes indetume kas sauvaite, 
kas menesi dalele musu pajamų 
in Karo Bonus. Pirkdami Ka
ro Bonus mes padidiname, tik
rai, verte doleriu, kuriuos mes 
sziadien uždirbame. Visi kvie- 
cziami taupyti 10-ta procentą 
pajamų sziuomi budu.

Iszkirpkite žemiau paduota 
forma, iszpilde ipasiuskite iii 
Washingtona, Taip 'parodysi
te k a jums reiszka būti pilie- 
eziu iszin laisvu Suv. Valstijų.

PASTABA—- Nesiųskite pi
nigu su savo užsiakymlu. Sius
kite czeki arba ‘money-orderi’ 
vardu: Treasurer of the Unit
ed States, Washington, D. C., 
kuris neiszmokamas pasiraszy- 
mu.

WAR SAVINGS STAFF
C.

idant tik užteiktu aukso ant ve
dimo (besiedu jo palociuje tarp 
kalnu ir girriu.

iSztai karta ėjo pro taja ap- 
linkinia vargingas pustelnin- 
kas skubinantis in Szventa Že
me, prie Grabo Iszganytojaus. 
Buvo tai szventas vyras kuris

reivis palaiminimu visoje ap
linkinėje pasiszvensdamias del 
gero savo artimo.

MAISTASLAISVEI
Maistas Pergalei!
Pavasaris sziame placziame

Iszpildykite szita forma ir pasiųskite in
U. S. TREASURY DEPT., WASHINGTON, D.

“ASZ ESU AMERIKIETIS DIENA”

Gegužes - May 17d., 1942m.
Penkių Milijonu Karo Taupymo Bonu Vajus 

“Pilnai invertindamas brangiausia dovana pasaulyje 
sziandien, AMERIKOS PILIETYBE, kuri suteikia 
privilegijų, kurias pavydi neskaityti milijonai žmo
nių, asz pageidauju prisidėti prie “Asz Esu Amerikie
tis Dienos” Penkių Milijonu Karo Taupymo Bonu 
Vajaus.

Czionai yra mano užsakymas pirkti U S. Karo Taupymo Bonu 
No. Preke Subrendusi Verte

.................. $18.75...in 10 metu pasidaugins in .................... $25.00 

.................. $37.50.. in 10 metu pasidaugins in .................... $50.00 

.................. $75.00 in 10 metu pasidaugins in .................... $100.00 
.................. $375.00...in 10 metu pasidaugins in .................... $500.00 
.................. $750.00.. in 10 metu pasidaugins in .................... $1,000.00 
Asz toliau prižadu, kad:

As investuosiu suma $.............................in U. S. Taupymo Bonus

(arba Markes) regulariai kas.................sanvaite..................menesi...............
-k *1*

Asz isztikimai szia prižada pildysiu ligi karo pabaigos arba pa
kolei finansiszkai galėsiu.
(MALONĖKITE SPAUZDINTI)

(Duota, arba Krikszto Varda) (Vidurini Varda) (Pravarde)

(Ulyczia ir Numeras) (Miestas) (Valstija)

Diena (Paraszas)

—Common Council for Amer, Unity.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonekite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo

kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

iszdalino visa savo turtą del 
vargszu. Iszgirdo baisu verks
mą toje aplinkinėje įkuria valde 
tas'ai kareivis bet jis to verks
mo negirdejo.

Atsiklaupė tasai pustclnin- 
kas tuojaus prie upei ūko netoli 
palociaus ir meldėsi in Dieva 
idant nubaustiL paklydėlius.

Tuo tarpu iszejo Beszirdis 
Kareivis isz savo palociaus 
idant truputi at vest nes taja 
diena buvo laibai karszta. 'Stai
gai iszgirdo verksmą kokios 
tai vargszes sedinezios po me
džiu, laikanti kūdiki ant ranku.

— Galingas pone, mirsztu isz 
bado ir troszkimo. Tavo žmo
nes užmusze mano vyra, sude
gino grinezia, paėmė turtą „o 
asz mirsztu isz pailsimo. Pa
duok man nors laszeli vandens.

;— Asz nieko neduodu niekam! į 
— atsake kareivis ir ketino su- 
gryžt in palečių idant paszauk- 
ti tarnus kad motere iszmest isz 
jo sodo bet tame iszgirdo baisa 
pustelninko:

— Papildei daug prasižengi
mu, kareivi be szirdies!. . Lai
kas tau pradėti pakilta... Sztai 
turi eiti priesz save be atsilsio1 
pakol neprisipildys 'vandeniu 
tasai bertainis (kuris kabo da
bar ant tavo kaklo.

Staigai kareivis pajuto ant 
savo kaklo bertaini; apsiaubė 
ji geležinis lankas ir pradėjo 
bėgti isz baimes kaip pasiutęs.

Belgo taip per dienas, san- 
vaites ir metus. Prisiartino prie 
upiu ir mariu idant pripildyt 
bertaini vandeniu bet nieikur 
negalėjo ji pripildyt. Bertainis 
nuolatos buvo tuszczias, nesi
davė prisipiklyt. Bet kada jam 
plaukai jau pa'balo, kada paži
no var'ga žmonių ir ju kentėji
mus, tada pajuto szirdyje gai
lesti. Kitokiomis akimis žiurė
jo ant svieto. Pažino jog di
džiausia linksmybe yra nu- 
szluostymas aszaru vargszams 
ir prigialbeti nelaimingiems. 
Viena, diena pribuvo jis in ap- 

llinkinia kuri jam nudavė pa
žins t ama.

Staigai iszgirdo graudinga 
Įiraszym'a rodos pažinstama ir 
jau girdėta:

— Mirsztu isz bado ir trosz
kumo, paduok man nors lasze- 
li vandens.

Baisus kareivis sudrėbėjo,’ 
apsidairė aplinkui ir paregėjo 
po medžiu sediiiczia varginga 
motere su kūdikiu ant i<.Au 
kuriai kitados atsako pačiai-, 
'bos. Apėmė ji gailestis. Isziba- 
lus, apleista motere ir pusgyvis 
kūdikis suminksztino jo kieta1 
szirdi — apsiverke jis ant ju 
vargo ir nelaimes.

Kelios aszaros inpuole iii ta-

derlingame Ikrasžte, kada vis
ko bus daugiau sodinama negu 
kada nors pirmiau Amerikos 
istorijoj, primbna kad Ameri
ka kovoja. su miaistu ir-gi. Ame
rika netik demokratijos tvirto
ve — bet pasaulio javu svirną.

Kada szis kavas baigsis sii 
pergale, Amerika gales siunsti 
visiems badaujantiems ta mėsa, 
grūdus ir vaisius, kurie teisin
gai jiems priklauso bet kuriuos 
aszies tironai nuo ju sulaiko.

Ponas Claude Wickard, Suv. 
Valstybių Žemdirbystes Sekre
torius sake:— “Maistas laimes 
szi kara ir paraszys taika. Ka
da laikas ateis dalyvauti prie 
taikos stalo musu didele atsar
ga maisto pastiprins musu nu
sistatymą kokia taika turi bū
ti.” Kaip Amerika ta.dai'o? 
Amerika pasako ūkininkui — 

‘ nepaisant kiek jus auginsite, 
I jus negalite praloszti. Jusu kai- 
nes yra gvarantuojamos. Ne
bus gausiu turgu,”

1942mi. ūkininkams užtikrin
ta įkainos visu svarbiu javu —■ 

j kernu, kvie'cziu, vatos, ryžiu ir 
i tabako. Pieniniu produktu, 
I kiaulienos, kiausziniu ir visz- 
tu. Žcmesriesz'utn, “soybeans” 
ir semenu. Tomacziu ir žirniu 
konservavimui.

Kaip Amerika ta daro? Vie
noje apylinkėje Alabama vals
tijoj kiekviena szeimyna augi- 
jna 50 daugiau visztu negu ka
da nors augino. Szios visztos 
reiszkia maista Amerikos pul
kams prie dvylika kovos fron
tu. Jos reiszkia kiausziniu kū
dikiams Anglijoj. Jos reiszikią 
peną Jugoslavijai ir Grekijai ir 
Lenkijai — ir kitoms vietoms 
kur tik visztos jau seniai dingo.

(Sziuo 'budu Amerikos mais
tas padeda laimėti Ikara Suv. 
Tautoms. Ir tuo 'budu, taikoje 
kuri seks pergalejima aszies je
gu, Amerikos maisto atsarga 
(supply) valgydins badaurjan- 
czias aukas naciu tironijos. 
—Common Council For Amer. Unity

!ISU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Naujas Lietuviszkas
SAP N ORIUS

Naujas Didelis Sapnprius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
(nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.




